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01 - O que contém o Livro Diário e para que serve?

No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização,
clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e
quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.

Serve para lançar todas as operações de débito e crédito que ocorrem na empresa
devem ser lançadas no livro diário.O livro possui este nome porque ele registra todas
as operações diárias que acontecem na empresa, ou seja, o seu lançamento deve ser
diário, relacionado às atividades que acontecerem no dia respectivo.
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02 - O que é um Ativo Circulante conforme as normas em vigência?

ATIVO CIRCULANTE: Disponibilidades, Valores a Receber, Estoques e Outros
Valores a Receber até o final do exercício subsequente

"Ativo Circulante" constitui-se no grupo de contas contábil que registra as
disponibilidades (caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras), os
títulos negociáveis (como duplicatas a receber), os estoques e outros créditos
de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.
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02 - O que é um Ativo Circulante conforme as normas em vigência?

Por realização a curto prazo, entende-se aquela que ocorrerá no exercício seguinte
(prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Os elementos que fazem parte do ativo circulante?
As contas patrimoniais e seus elementos podem variar, mas é mais comum
encontrarmos neste grupo os seguintes elementos:

Estoques; Matéria-prima; Produtos inacabados; Mercadorias prontas para a revenda;
Contas a receber com período máximo de vencimento dentro do exercício vigente (menor
que 360 dias); Depósitos bancários; Reservas de caixa; Dinheiro em caixa; Resgate de
aplicações financeiras de curto prazo; Investimentos de curto prazo.
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03 - O que é um Ativo Não Circulante de acordo com as normas em
vigência?

São registrados os direitos que serão realizados (transformados em dinheiro) após o
final do exercício seguinte (longo prazo), assim como os bens de uso (veículos,
máquinas, etc.) e de renda da empresa (aluguéis, imóveis para vendas, etc.).

Ou seja, no Não Circulante são incluídos todos os bens de natureza duradoura
destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim
como os direitos exercidos com essa finalidade.
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O Ativo Não Circulante será composto dos seguintes subgrupos:

- Realizável a Longo Prazo contas da mesma natureza das do Ativo Circulante,
que, todavia, tenham sua realização certa ou provável após o término do
exercício seguinte, o que, normalmente, significa realização num prazo
superior a um ano a partir do próprio balanço.

Continua…

03 - O que é um Ativo Não Circulante de acordo com as normas em
vigência?
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- Investimentos do Ativo Não Circulante devem ser classificadas as participações
societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na aquisição de
ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-las em caráter
permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses econômicos,
entre eles, como fonte permanente de renda.

- Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades
da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas,
etc.).

- Intangíveis são aqueles que não têm existência física.
Como exemplos de intangíveis: os direitos de exploração de serviços públicos mediante
concessão ou permissão do Poder Público, marcas e patentes, direitos autorais
adquiridos, softwares e o fundo de comércio adquirido.
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04 - O que é um Passivo Circulante conforme as normas em vigência?

PASSIVO CIRCULANTE: São as obrigações da entidade exigíveis até o fim do exercício
subsequente. Exemplos: Duplicatas a Pagar, Impostos a Recolher, Empréstimos e
Financiamentos etc.

Exemplos de subcontas que deverão ser incluídas no Passivo Circulante:
1) Obrigações com funcionários, relativas a salários, participações nos resultados,

férias a pagar, abonos pecuniários e outras verbas de natureza trabalhista.

2) Provisões de Férias e 13º Salário, incluindo os respectivos encargos sociais e
adicional de 1/3 de férias.
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http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/provferias.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/provisao13salario.htm


04 - O que é um Passivo Circulante conforme as normas em vigência?

3) Obrigações Tributárias, inclusive parcelas a vencerem a curto prazo relativas a
programas de refinanciamento de dívidas fiscais e previdenciárias (como o
REFIS), FGTS.
4) Fornecedores (incluindo juros, multas e outras obrigações contratuais, pelo
regime de competência).
5) Instituições Financeiras: empréstimos, financiamentos e saldos devedores
bancários, incluindo cheques pré-datados e valores dos limites de crédito de
contas correntes utilizadas
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http://www.portaltributario.com.br/tributario/obrigacaotributaria.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/regcompetencia.htm


05 - O que é um Patrimônio Líquido conforme as normas em
vigência?

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Valor das entradas de Capital a titulo de investimento
dos Sócios, mais as reservas originárias de lucros retidos, além de estatutárias e
outras que se fazer relevante.

A partir de 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, para as sociedades por
ações, a divisão do patrimônio líquido será realizada da seguinte maneira:
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http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11638_2007.htm


05 - O que é um Patrimônio Líquido conforme as normas em
vigência?

a) Capital Social
b) Reservas de Capital
c) Ajustes de Avaliação Patrimonial
d) Reservas de Lucros
e) Ações em Tesouraria
f) Prejuízos Acumulados.
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